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Äържавни първенства

Държавни индивидуални първенства
по ускорен шах и блиц за деца, юноши и девойки

мс Тодор Спиров

От 30 март до 1 април 2007 г.  Балчик 
бе домакин на държавните индивидуални 
първенства по ускорен шахмат и блиц 
за момчета и момичета до 8, 10, 12 и 14 
години и юноши и девойки до 16, 18 и 20 
години.  Това стана възможно с любез-
ното съдействие на кмета на община 
Балчик Красимир Михайлов. Собстве-
ниците на разположените недалеч от 
морския бряг хотели с международна 
репутация и високи стандарти на об-
служване - ”Айсберг”, “Валео”, “Елит”, 
“Холидей бийч” и Вилите на двореца 
“Балчик”, посрещнаха  над 600 гости при 
облекчени финансови условия. 

Като изключим проведената през 
1962 г. в курортния комплекс “Златни 
пясъци” ХV шахматна олимпиада, докол-
кото ми е известно, това е най-мащаб-
ната шахматна проява. Никога в Бълга-
рия толкова много малки почитатели 
на древната игра не се бяха събирали 
на едно място. С тях бяха още почти 
толкова техни близки - родители, баби, 
дядовци, учители и треньори. Това е 
резултат от далновидното решение 
на експертния съвет на Българската 
федерация по шахмат. То предвижда-
ше едновременно организиране на едно 
място на всички индивидуални състе-
зания за момчета, момичета, юноши и 
девойки с цел да се даде възможност на 
по-голяма част от тях да се изявяват, 
да се облекчи участието на клубовете 
в първенствата и да се открие път за 
възраждане на шахматния живот. Кан-
дидатите за домакинство предложиха 

различни оферти. ЦСО - ШК “Енергия”  
искаше  Добрич да е домакин. При из-
бора си обаче БФШ  постави следните 
важни критерии: голяма съвременна лег-
лова база, а такава в нашия град няма; 
подходящи зали за игра и местна изпъл-
нителна и законодателна власт с пози-
тивно отношение към  древната игра, 
способна да възстанови и развие  шах-
матните традиции в България. 

Ето какво се случи през първия ден. 
Точно в 14,45 ч, съгласно оповестената 
предварително програма кметът Краси-
мир Михайлов отправи поздравителни 
думи към всички присъстващи и откри 
първенствата.  Приветствия поднесо-
ха още зам. областният управител д-р 
Евгения Георгиева, както и Кристиян 
Ласкаров от БФШ. Пред ръководите-
лите и участниците главните съдии за 
момчетата мс Иван Стойнов и за мо-
мичетата международният майстор 
Коста Ангелов обявиха регламента на 
държавните първенства. Момчетата и 
юношите играеха в три зали на хотел 
“Елит”, а момичетата и девойките - в 

Шахматната огърлица от златни деца на България бе оценена достойно
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две зали на СОУ “Христо Ботев”. 
С огромно желание за спечелване на 

шампионските титли застанаха рекор-
ден брой - над 300 млади състезатели от 
водещите шахматни центрове в стра-
ната. Сред участниците имаше много 
състезатели с по-голям опит, шампио-
ни и медалисти от предходни държавни 
първенства, както и участници в ев-
ропейски и световни първенства. Това 
правеше състезанията  изключително 
оспорвани и интересни. Първото място 
обикновено се изясняваше със завършва-
нето на последната партия от групата. 
В зависимост от броя на участниците 
във всяка група се играеше по “швейцар-
ска система” в 7 или 9 кръга при конт-
рола за игра по 20 минути при ускорения 
шахмат и по 5 минути при блица на със-
тезател. Жребият и класирането се из-
вършваха с програмата Swiss - Manager. 
В края на втория ден победителите 
бяха оповестени и персонално награде-
ни лично от кмета на белия град Кра-
симир Михайлов. За класираните от І 
до ІІІ място от БФШ  имаше медали, а 
допълнително за І място във всяка гру-
па  и парична награда в размер на 200 лв., 
както и предметни награди и грамоти 
за класираните от ІV до VІ място, оси-
гурени от общината на град Балчик.

Седем състезатели заеха катего-
рично първото място и в ускорения 
шахмат, и в блица. На вас оставям да 
откриете техните имена. Искрено се 
надявам, че  победителите ще бъдат 
забелязани и оценени достойно. Всеки 
кмет, общински съвет, фондация или 
агенция с интелектуално наименование 
могат, ако искат, да последват този 
положителен пример на кмета и общин-
ския съвет на Балчик. Наредба за услови-
ята и реда за осъществяване на закрила 
на деца с изявени дарби (ДВ, бр. 111. 22. 
12. 2003 г., ДВ, бр. 51 от 21. 07. 2005 г.) 

има - остава да се приложи за всичките 
шахматни таланти на България.  Защо-
то през 2005 г. ние бяхме единствената 
страна в света с пет световни шампи-
они в областта на шахмата.  Трябва ли 
да  не ценим това, което имаме,  и все 
да го губим? Пита се кога БОК, ДАМС и 
МОН ще реагират адекватно на прино-
са на шахматистите в България? 

Специално като наблюдатели на 
ДИП  бяха пристигнали председателят 
на съдийската комисия на БФШ - между-
народният съдия Здравко Недев и шах-
матни специалисти от румънските гра-
дове Мангалия и Констанца, за да видят 
на живо  нашия опит  при  организация 
на шахматни състезания с голям брой 
участници. 

Третият състезателен ден бе из-
пълнен с най-голям заряд, неизчерпаема 
воля за победа, майсторство и фанта-
зия. Решаваше се въпросът кои  играчи 
имат най-бърза мисъл. Вече бе ясно, че 
Общинският съвет на Балчик е взел ре-
шение за награден фонд  на ДИП  в раз-
мер на  6000 лв. Фондът бе разпределен 
между  28-мата шампиони  на България 
по ускорен шахмат и блиц и  раздаден 
лично от кмета Красимир Михайлов. 
Допълнително бяха раздадени още две 
награди от по 200 лв. за  най-малката 
шахматистка - Рада Димитрова от Со-
фия, и за  най-малкия шахматист - Сте-
фан Иванов от Бургас. Така домакините 
искаха да мотивират родителите, ко-
ито отрано запознават  децата си  с 
шахмата. 

В заключение от името на  ЦСО-ШК 
“Енергия 21” благодаря на всички, кои-
то  ни подкрепиха  да направим  ДИП в 
Балчик  по-привлекателни за тези мом-
чета и момичета на България, които в 
свободното си време  предпочитат да 
се занимават с древната игра, наречена 
шахмат.
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Завършиха най-емоционалните пър-
венства по ускорен шах и блиц! Те пре-
минаха по рецептата “Три в едно” - за 
първи път в Балчик, за първи път еднов-
ременно всички възрасти, за първи път 
над 300 участници! Главният организа-
тор мс Тодор Спиров от ШК “Енергия 
21” - Добрич, положи огромни усилия 
всичко да бъде наред и всички да бъдат 
доволни. Естествено, както се и очак-
ваше, оценката се движеше от “Осан-
на” до “Разпни го”. Моето лично мнение 
е, че за нашите условия той се справи 
успешно. Много клубове дойдоха без за-
явки, други не изпълниха заявките си, а 
това обърква организатора. Залите за 
игра (които винаги са били проблем) се 
оказаха отдалечени една от друга, но 
пък беше осигурен транспорт. Едва ли 
има недоволни от битовите условия 
- всички бяха настанени в тризвездни 
хотели. 

Единственият проблем, и то сериозен, 
се оказа малкият брой съдии - само 4-ма на 
над 300 деца! Добре че се включиха добро-
волци и положението беше овладяно.  

При момчетата участваха 226 състе-
затели, а при момичетата - 87. Липсваха 
доста от  предварително сочените за 
фаворити - Киприан Бербатов, Алексан-

дър Монев, Ива Виденова, Сандра Трифо-
нова, Валери Лилов и други. Въпреки това, 
а може би и поради това, турнирите ста-
наха доста оспорвани и динамични. 

Ето и призьорите в различните въз-
расти:

УСКОРЕН ШАХ 

MОМЧЕТА

До 8 години
Участваха 22-ма състезатели, а по-

бедителят е Георги Славков от “Вик-
тори” – Благоевград, с убедителното 
6,5 от 7, изпреварил с точка Владимир 
Петров от “Ивис”. 

1. Георги Славков  (“Виктори”, Бл.) . . . 6,5 т. от 7
2. Владимир Петров (“Ивис”, София) . . . . . . 5,5 т. 
3. Николай Христов (ЦСКА, София) . . . . . . . . 5 т.

До 10 години
Тук претендентите бяха 47. Очаква-

но първи стана Валентин Вълев от Бур-
гас с 8 т., но той срещна сериозна кон-
куренция в лицето на Михаил Николов 
(Плевен) и Димитър Даскалов (София). 

1. Валентин Вълев (“Бургас”, Бургас )  . . .8 т. от 9
2. Михаил Николов  (“Плевен 21”) . . . . . . . . . . 8 т.
3. Димитър Даскалов (ЦСКА, София) . . . . . . 7,5 т.

Класирания и коментар на държавните първенства  
от мм Коста Ангелов - главен съдия на момичетата

Äържавни първенства
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До 12 години
И тук участниците бяха много - 43-

ма. Най-оспорваният турнир - четири-
ма разделиха първото място с равен 
брой точки по 7 от 9. Медалите бяха 
разпределени по допълнителни показа-
тели. 

1. Ивайло Стоянов  (“Ивис”, София) . . .7 т. от 9
2. Даниел Нинчев  (“Бургас”, Бургас)  . . . . . . . . 7 т.
3. Кристиян Янков (“Плевен 21”) . . . . . . . . . . . 7 т.
4. Анатоли Атанасов (“Плевен 21”)  . . . . . . . .  7 т.
5. Велислав Маринов (“Плевен 21”)  . . . . . . . . 6,5 т.
6. Христо Вригазов (“Спартак Плевен 21”) . . 6 т.

До 14 години
В най-многобройната група - 48 учас-

тници, Сашо Андреев от Свиленград не 
остави и сянка от съмнение в превъз-
ходството си - 8 от 9. Като изненада 
може да се приеме третото място на 
Титов от “Енергия 21”. 

1. Сашо Андреев (“Свиленград 2004”) . . . 8 т.от 9
2. Георги Кирков (“Рицар”, София) . . . . . . . . . 7,5 т.
3. Тито Титов  (“Енергия 21”, Добрич) . . . . . 6,5 т.

До 16 години
Присъствието на фм Мариян Бойчев 

подсказа, че борбата ще се води за вто-

рото място. 

1. фм Мариан Бойчев (“Дунав”, Русе) . . 8,5 т. от 9
2. Тихомир Очков (Казанлък)  . . . . . . . . . . . . . . 7 т. 
3. Тихомир Янев (“Каиса”, Варна) . . . . . . . . . . 6,5 т.

До 18 години
Участваха 21 юноши, но и тук ня-

маше борба за първото място - Ивай-
ло Енчев “отпусна” само едно реми на 
съперниците си. Борбата за медалите 
обаче беше ожесточена - второ-пето 
място бяха разпределени по показате-
ли.

1. Ивайло Енчев (“Абритус”, Разград) . . . 6,5 т. от 7 т.
2. Пламен Василев (‘Спартак Плевен 21”) . . . . 5 т.
3. Александър Димитров (“Шумен” 2005) . . . . 5 т.
4. Стелян Георгиев (“Абритус”, Разград)  . . . . 5 т. 
5. Радослав Очков (“Марица Изток”, Раднево) . . . . 5 т.
6. Виктор Тошев (“М. Тал”, Ч. бряг) . . . . . . . . . . . . . 4,5 т.

До 20 години
Участваха 18 състезатели. Първи-

те трима по “Ело” заеха и първите 
три места, като шампион е фм Хрис-
то Велчев от “Традекс”, Димитровг-
рад.

1. фм Христо Велчев  (“Традекс”, Д-д) . . 6,5 т. от 7
2. Пламен Младенов (“Спартак Плевен 21”)  . . . 6 т.
3. Светозар Цеков (“Спартак Плевен 21”) . . . . 5 т.
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МОМИЧЕТА

До 8 години
Участваха само 5 момичета (трево-

жен факт), които играха по кръгова сис-
тема. Очаквано победителка стана До-
ника Шивачева. Прецедент бе третото 
място. С абсолютно равни показатели 
се оказаха Рада Димитрова и Бояна - Ни-
кол Чаева. Съгласно регламента те игра-
ха партия блиц, като белите имаха 5 ми-
нути, а черните - 4 минути, но при реми 
черните отиваха по-напред. Димитрова 
спечели и завоюва бронзовия медал.

1. Доника Шивачева (“Тунджа”, Ямбол) . . . . . 4 т. от 4
2. Николета Господинова (“Г.Даскалов”, Варна) . . . 3 т.
3. Рада Димитрова (СЦШ, София)  . . . . . . . . . . . . . 1,5 т.
4. Бояна-Никол Чаева (СЦШ, София)  . . . . . . . . . . . 1,5 т.
5. Доминика Припарженска (“Енергия 21”, Добрич) . . . 0 т.

До 10 години
Тук участничките бяха 15. Ива Пен-

чева от “Царевец” - Велико Търново, 
направи 100% - 7 т. от 7 - отличен ре-
зултат за бързо напредващата състеза-
телка. 

1. Ива Пенчева  (“Царевец”, В. Търново) . . . . 7 т. oт 7
2. Симонета Иванова (“Плевен 21”) . . . . . . . . 6 т.
3. Василена Трайкова (“Дебют”, Оряхово)  . . . 5 т.

До 12 години
Сред 17-те участнички Цвета Галу-

нова потвърди отново своята класа, 

спечелвайки всички партии, а втората 
- Полина Венкова, се откъсна на 1,5 точ-
ки от третата.

1. Цвета Галунова (“Виктори”, Благоевград) . . . .7 т. от 7   
2. Полина Венкова (“Плевен 21”) . . . . . . . . . . . 6 т.
3. Александра Иванова (“Плевен 21”)  . . . . . . 4,5 т.

До 14 години
Участваха 16 момичета. Още първи-

ят кръг противопостави двете бъде-
щи победителки. Ани Крумова спечели 
срещу Дарена Сиркова и макар че повече 
от  година и половина не се занимаваше 
с шах, показа зряла игра и удържа първо-
то място. 

1. Ани Крумова (“Г.Даскалов”, Варна) . . . .  6,5 т. от 7
2. Дарена Сиркова (ЦСКА, София)  . . . . . . . . . 6 т.
3. Силвена Митева (“Дунав”, Русе) . . . . . . . . . . 5 т.

До 16 години
 Сред 16-те участнички беше Кали-

на Тодорова, която се очакваше да бъде 
първа, но изненадващо бе изпреварена 
от Десислава Градевска

1. Десислава Градевска (“Виктори”, Бл.) . . . . 6,5 т. от 7
2. Калина Тодорова (“Каиса”, Варна) . . . . . . . . .  6 т.
3. Габриела Тодорова (ЦСКА, София) . . . . . . 4,5 т.

До 18 години
Много оспорван турнир! Участнички-

те бяха само 11, но разпределението на 

Äържавни първенства
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медалите стана едва в последния кръг.

1. Мария Владимирова (“Феникс”, София)  .6 т. от 7
2. София Георгиева (“Дебют”, Оряхово) . . . .  5,5 т. 
3. Христина Христова (“Г. Даскалов”, Варна) . . . . 5,5 т.

До 20 години
Участничките бяха само 7, но всички 

са били носителки на медали и в трите 
дисциплини на шахматната игра, а чети-
ри от тях - финалистки на завършилия 
през март финал за жени. Те играха по 
кръговата система и крайното класира-
не е следното.

1. Адриана Николова (“Спартак Плевен 21”) . 5,5 т. от 6
2. Милена Стефанова (“Враца”, Враца) . . . . . . . . . . 4,5 т.
3. Елица Раева (“Пристис”, Русе) . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 т. 
4. Вероника Андреева (“Спартак Плевен 21”)  . . . . 3 т.
5. Венета Петкова (“Г.Даскалов”, Варна) . . . . . . . . . 2 т. 
6. Диана Владимирова (“Феникс”, София) . . . . . . . 1,5 т. 
7. Пламена Андреева (“Спартак Плевен 21”) . . . . . 1 т.

БЛИЦ 
Турнирите по блиц бяха доста по-

емоционални. В тях взеха участие поч-
ти същите участници, като доста от 
победителите в ускорения шах дублира-
ха титлите си и на блиц. 

Ето и шампионите на България по 
блиц във всички възрасти:

До 8 години: 
Калоян Караиванов  - “Септември”
Доника Шивачева - ”Тунджа”, Ямбол

До 10 години: 
Михаил Николов - “Плевен 21”, Плевен
Симонета Иванова – “Плевен 21”, Плевен

До 12 години: 
Анатоли Атанасов -“Плевен 21”, Плевен
Александра Иванова - ”Плевен 21”, Плевен

До 14 години: 
Сашо Андреев - “Свиленград 2004”, Свиленград
Дарена Сиркова – ЦСКА, София

До 16 години: 
Мариян Бойчев -“Дунав”, Русе
Габриела Тодорова - ЦСКА, София

До 18 години: 
Ивайло Енчев - “Абритус”, Разград
Милена Стефанова - “Враца”, Враца

До 20 години: 
Христо Велчев - “Традекс”, Димитровград
Адриана Николова - “Спартак Плевен 21”, Плевен 

В крайна сметка изненади почти 
нямаше. И при момчетата, и при мо-
мичетата силните окупираха първите 
места! И това ако не е стимул за класи-
ралите се по-назад!
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Майки, бащи и баби, сълзи и радост, 
треньори, нервно чакащи плодовете от 
своя  труд и съдии, вдигнали ръце от шум 
и стрелващи се като торпили покрай тях 
малчугани. Една малка лудница, или по друг 
начин казано - Държавно първенство по 
шах при най-малките.

По време на тридневната битка за 
медалите се опитах едновременно да съ-
четая и разгранича функциите си на тре-
ньор в ШК „Шумен 2005” и журналист. От 
една страна, за да пресъздам събитието 
безпристрастно, а, от друга, да изживея 
тръпката от очакването моето дете да 
излезе от залата с усмивка.

Понеже ми се наложи да наблюдавам 
битката между 10-годишните момичета, 
ще се опитам да ви разкажа „кулоарна-
та” война между отделните щабове. За 
да не притесняваме децата, ни забраниха 
да стоим в залата и когато някой отк-
рехнеше вратата, всички се струпвахме 
притеснено и надничахме с любопитни 
погледи. 

Заведох моите момичета на първото 
им Републиканско с идеята да усетят ат-
мосферата на истинското състезание и 
да разберат, че дяволът не е толкова че-
рен. Е, разбира се, тайничко се надявах на 
някой медал, но да си призная, не познавах 
играта на другите момичета. Предпола-
гах обаче, че са на нашето ниво.

И така, всичко е готово, нашите 
принцеси са умрели от страх, а ние нерв-
но стискаме палци. Мама Валя целува мал-
ката Джулиана с пожелания за успех, а аз 
извършвам същото упражнение с Боряна 
и им казвам да се усмихнат. Те обаче тре-

перят от страх. Първо Републиканско им 
е, нормално. 

Изведнъж настава тишина, вратата 
се затваря, а ние - треньори и ръководи-
тели, също замлъкваме в очакване. Съв-
сем скоро излиза един малък фъстък със 
сълзи на очите. Дадох си сметка, че тряб-
ва да се настроя на вълна сълзи - усмивки. 
След 5 минути идва и Джулка (както ние 
й казваме). Грее! Спечелила е! Единствено 
аз от всички присъстващи знам, че тя е 
много силна. Допреди месец обираше пеш-
ки, сега започна да ги жертва. Излиза и Бо-
рянка. Също е спечелила! Ние с мама Валя 
се радваме не по-малко от момичетата, а 
хората започват да ни забелязват. Почти 
никой не ни познава, защото се появяваме 
за първи път. Победите ни предизвикват 
въпросителни погледи. Това естествено 
ме радва. 

Със следващите кръгове дойдоха и 
неуспехите. Но все пак усмивките бяха 
повече. През цялото време бяхме в бит-
ката за медалите и бързо разбрахме кои 
са ни конкурентите. Симонета Иванова - 
абсолютната фаворитка (както разбрах 
по-късно), Ива Пенчева - много слънчево 
дете, и Теодора Кътова.

Изненадата поднесе Ива, която по-

Äържавни първенства

Ще представим един по-различен и емоционален поглед на първенствата по 
шах при най-малките

Изпитание на времето
Деян Димитров
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беди Симонета и взе златото, а нашите 
момичета имаха малшанса да срещнат 
най-силните в последния кръг. Двете ни 
мъничета играеха на първите маси! От-
давна не бях изпитвал подобно удоволст-
вие като треньор. За съжаление загубиха 
и останаха 5-та и 6-а в очакване на блиц 
реванша следващия ден.

На блица Симонета си върна за загубата, 
а нашите момичета отново бяха в битка 
за медалите. Преди последния кръг Боряна 
беше 2-ра и при реми вземаше среброто, а 
Джулка ставаше трета при победа. Сър-
цето ми щеше да изригне, признавам си. 
Едногодишният ни труд бе напът да се 
реализира. Опитах се по всякакъв начин да 
не натоварвам психически момичетата и 

просто им казах да седнат с усмивка и да 
покажат какво могат. Колегите малко се 
изненадваха от факта, че може би аз бях 
единственият треньор, който не се скара 
на децата след нито една партия. Голямо-
то чакане започна отново.

Първа излезе Боряна. Беше загубила. 
Беше много тъжна. Джулка спечели и аз бях 
щастлив. Ще вземем медал. Бронзов. Двете 
ни момичета бяха с равни точки и реми в 
прекия двубой. Нервно чакахме крайното 
класиране и допълнителните показатели...

Боряна беше 3-та, а Джулиана 4-та. Има-
ше много сълзи. Сълзи, които ме направиха 
особено горд. Джулка плачеше, защото не е 
взела медал, а Борянка, която спечели брон-
за, плачеше, защото й е гадно, че Джулиана 
не по-малко от нея е заслужавала да стане 
3-та. Невероятен характер! И това са 
деца на 8-9 години. Прекрасни деца! Не само 
нашите, а всички, които участваха в този 
турнир при 10-годишните. Те са нашите 
деца. Децата на България.

На следващия ден майката на Боряна 
дойде да си поговорим. Беше доволна, как-
то и аз. И за пореден път казах нещо, кое-
то винаги повтарям на родителите. „Не 
всички деца ще станат добри шахма-
тисти - по-важно е да станат добри 
хора!”

Äържавни първенства

Îт живота на клубовете

Преди пет години в Центъра за ученическо 
техническо и научно творчество в Добрич се 
роди интересна идея, която стана традиция 
и намира все по-голяма подкрепа. Най-ярката 
за българите дата - „3-ти март”, се отбе-
лязва от шахматистите с голям шахматен 
сеанс под мотото “129 топаловци”. Тази го-

дина организаторите на шахматния празник 
бяха общините: Добрич, Добричка и Балчик. 
Също така Центърът за работа с деца, два-
та шахматни клуба в града - “Енергия 21” и 
“Добрич”, както и  сдружение “Русофили”.

Рано сутринта  на  3 март 2007 г. голяма 
група ученици, родители и учители  от раз-

Комбиниран сеанс в Добрич  “129 топаловци”
мс Тодор Спиров

Интересна идея за национален шахматен празник
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лични  училища на областта се събраха, за да  
поднесат заедно цветя и венци на Паметни-
ка на генерал-лейтенант “Цимерман“. След 
това в модерната зала на Международния ко-
леж “Албена” в Добрич им предстоеше учас-
тие в комбинирания шахматен сеанс “129 
топаловци”. Празникът започна така: точно 
в 9,30 ч прозвуча химнът на  България, след 
това стихотворението “Аз съм българче”, 
рецитирано от петгодишния Момчил Нико-
лаев, изпълнения на вокално студио “Веселина” 
и приветствия от зам. областния управител 
д-р Евгения Георгиева, директорите на ЦРД 
и ЦУТНТ и председателите на  шахматните 
клубове  и движение “Русофили”.

Сеансът на едновременна игра откри 
председателят на БФ Шахмат д-р Стефан 
Сергиев. Атмосферата е трудно да се опи-
ше - жизнена, празнична и мотивираща. На 
129-те момчета и момичета,  увличащи се 
от древната игра, бе предоставена златната 
възможност да са в пряк контакт и да преме-
рят сили пред многобройна публика  не с кого 
да е, а с някои от най-елитните ни шахматис-
ти: гросмайстор Маргарита Войска - осемк-
ратна шампионка на страната, гросмайстор 
Мария Велчева - петкратна шампионка, и 
международен майстор Павлина Чилингиро-
ва. Белите  фигури в сеанса местеха още  мс 
Николай Велчев, местните шахматни надеж-
ди - мс Момчил Николов и мс Пламена Андре-
ева, които ден по-рано се бяха класирали за 
финалите  при мъжете и жените.  

С интерес зрители и участници следяха 

демонстрационния екран, където  автома-
тично с проектор се отчиташе  всеки ре-
зултат от двубоите. Крайният резултат 
след близо шест часа игра беше 119,5 : 9,5 
за изтъкнатите шахматисти. Тези,  кои-
то бяха в игралната зала, дълго ще помнят 
изминалия  празничен ден, защото се пося 
семето на създаване на шахматна школа 
от най-висок ранг. Ето имената на победи-
телите: Александър Тодоров, Емил Бонев и 
Коста Николов и на завършилите партии-
те си наравно: Александър Пламенов, Вене-
лин Кирилов, Георги Ивайлов, Исмет Нури, 
Митко Иванов, Митко Митев, Павел Сто-
янов, Светлин Станчев, Стефан Тонков, 
Страцимир Костов, Тито Титов, Хрис-
тиян Минчев, както и най-малкия участник 
шестгодишния Тодор Кирилов. 

След завършване на партията всеки 
участник  получаваше  дипляна с лика на 
опълченците от Добруджа, свидетелст-
во с подпис на неговия именит съперник, 
оригинален шахматен сувенир, изработен 
ръчно от кмс инж. Желязко Минчев, и кни-
ги с историческа тематика, раздадени от 
техния автор Георги Казанджиев. Поради 
липса на достатъчно шахматни комплекти 
сеансът се проведе на две части. Гостите 
на сеанса - кметът на Добрич Детелина 
Николова и зам.-кметът на община Доб-
ричка Петър Желев, много общински съ-
ветници и бизнесмени с очите си видяха и 
разбраха част от проблемите, свързани с 
шахматния живот в областта. Дали доб-
ричките шахматисти  могат да разчитат 
на дадените от тях обещания, времето 
ще покаже...

В интервю пред репортери на местни-
те медии  председателят на Българска фе-
дерация по шахмат Стефан Сергиев даде 
отлична оценка на организацията  на сеанса, 
който най-вероятно през следващата година 
ще прерасне  в национален шахматен празник 
и обяви още, че в близко време на Добрич и 
община Добричка ще им бъде дадена възмож-
ност да организират държавни първенства 
по шахмат.
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Èзвестни личности - почитатели на шаха 

Песните и животните са моят живот, 
 а шахът - хоби!

Щастливи са онези хора, които през целия 
си живот успяват да запазят детето в себе 
си и детското любопитство към всичко 
ново и интересно! Може да се каже, че аз - 
Роси Кирилова, съм един щастлив човек - с 
многото песни за деца, почти във всеки от 
моите 19 албума, и с хубавите спомени от 
едно прекрасно и безгрижно детство.

Започнах да уча балет, но скоро се отка-
зах, защото бях най-висока в школата. После 
моят по-голям брат ме запали по джудото, 
но там пък бях най-малката и с най-крехка 
физика.Тогава пък братовчед ми ме запали 
по шаха, който ми се отдаваше и стигнах 
до градско първенство. В последната - реща-
ващата партия, бях останала с два топа  в 
повече и видях, че моят противник е мат, но 
тъй като съм доста емоционална, в радост-
та си прибързано преместих не този топ, 

който трябваше, и завършихме реми. Тогава 
с огорчение разбрах, че няма да стана шахма-
тистка. Явно в шаха трябва да се потискат 
емоциите, а при мен това е невъзможно. Но 
открих другата страна на шахматната дъска 
- таблата, и разбрах, че там ми е силата. По-
беждавала съм Иван Славков-Батето, бившия 
министър на културата Георги Костов, компо-
зитора Атанас Косев - все елитни играчи. А 
при едно гостуване в Сан Франциско на шега 
подхвърлих на моите домакини, че ако аз побе-
дя притежателя на една уникална и скъпа таб-
ла, която видях в техния дом - трябва да ми я 
подарят. Е, днес тя е у дома като ням свиде-
тел на моите успехи и зад граница.

Разбрах обаче и нещо друго - любовта към 
един спорт не бива да угасне само защото не 
си се реализирал в него. Аз просто съм “доб-
ра” в гледането на шах и се възхищавам на 
хората, които го могат, а това не е малко! 
Затова няма да пропусна поредния “М-тел 
Мастърс 2007” и ще стискам палци на Веско 
Топалов. 

А вие, мои малки и големи приятели, не се 
отчайвайте, когато загубите партия, и нека 
моят любим девиз ви дава сили за успех!
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Îт живота на клубовете

Купа „Дряново - 2007” замина за Плевен
Марин Денев

В чест на Националния празник на България 
и патронния празник на СОУ „И. Райкович” на 
3 и 4 март в „Парк-хотел Дряново” се проведе 
традиционният 13-ти детски шахматен тур-
нир купа „Дряново - 2007”. Чудесните условия 
за игра, които предоставиха домакините, 
бяха отлична предпоставка за доказване на ус-
воените знания от тренировките. В шестте 
отделни турнира при различните възрастови 
групи (до 10, 12 и 14 години) 54 момичета и 
момчета водиха битки над шахматните таб-
ла индивидуално за златните, сребърните и 
бронзовите медали и отборно за определяне 
носителя на купа „Дряново - 2007”.

Гости на домакините от „ШСК Дряново” 
бяха малките шахматисти от ШК „Дунав” 
Русе, ШК „Спартак Плевен 21”, великотър-
новските ШК „Царевец” и „ВТШК-1927”, ШК 
„М. Тал” от Червен бряг и ШК „Орловец-97” 
от Габрово. Шахматен клуб „Спартак Плевен 
21” се включи с 10 състезатели, но 7 от тях 
извоюваха медали - 3 златни, 3 сребърни и 1 
бронзов, като потвърдиха имиджа си на най-
добър шахматен център в страната при под-
растващите. Останалите клубове също бяха 
дошли с най-добрите си състезатели. 

Момчетата до 10 години играха по “швей-
царска система” в седем кръга. На първите 
две места са представителите на „ВТШК-
1927” Виктор Атанасов и Алекс Трифонов. 
След тях се наредиха Даниел Ганев, Стефан 

Донев и Димитър Христов от другия велико-
търновски клуб - „Царевец”.

В турнира до 12 години медалите спече-
лиха шахматистите на „Спартак Плевен 21” 
Христо Вригазов и Александър Цаков, следва-
ни от Борис Петров от „Дунав” - Русе. 

При най-големите момчета до 14 години 
победи Кристиян Йорданов от „Царевец” - В. 
Търново. На 2-ро и 3-то място са състезате-
лите на „Спартак Плевен 21” Георги Цветков 
и Радомир Сановски. 

 Момичетата играха в отделни турнири 
по системата „всеки срещу всеки”. До 10 го-
дини на първите три места са Ива Пенчева 
(ШК „Царевец”), Теодора Кътова („Спартак 
Плевен 21”) и Марчела Стефанова (ШК „М. 
Тал”). 

В турнирите до 12 и 14 години със златни-
те медали се окичиха Дарина Първанова и Яна 
Цакова от  „Спартак Плевен 21”. Победител-
ката от миналогодишния турнир „Дряново - 
2006” при 14-годишните Силвена Митева от 
„Дунав”-Русе остана на 0,5 т. след Яна Цакова 
и се задоволи със сребърния медал. 

Представителите на „ШСК Дряново” не 
бяха на необходимото ниво и се задоволиха 
само с едно второ място и сребърен медал за 
Тони Иванова при 12-годишните момичета. 
До 6-о място се класираха Петя Димитрова, 
Пламена Георгиева и Стилиан Игнатов до 14 

Ива Пенчева 
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Îт живота на клубовете

На 17 и 18 март в новата зала на шахмат-
ния клуб в град Враца се проведоха междуоблас-
тните първенства по ускорен шах и блиц. Със 
свои състезатели участваха 5 лицензирани клу-
ба от Оряхово, Бойчиновци, Гложене, Мездра и 
домакините от Враца. В събота играха момче-
тата и момичетата до 8, 10, 12 и 14 години, 
които за изненада на домакините препълниха 
залата. Играеше се на всичките 21 маси. Част 
от тях се включиха и в неделния ден, когато 
бяха групите до 16, 18 и 20 години. Общо пове-
че от 80 участници в двата дни определиха по-
бедителите. Сред тях изпъкнаха с играта си 
състезателите: Василена Трайкова, Петър Ми-
лов и Джулиан Георгиев от най-масово участ-
валия клуб СК “Дебют”- Оряхово; Глория Пет-
кова и Калоян Караиванов от СК “Септември 
94”, Гложене; Александър Панайотов и Огнян 
Орлинов от СК “Ботуня2002”- Бойчиновци, 
а честта на домакините най-добре защити 
Александър Христов  – СКШ “Враца”. 

Проявата показа, че въпреки липсата на 
средства за шахмата в северозападния регион, 
има много млади шахматисти, които искат да 
играят. Огънят поддържат мс Енчо Димит-
ров в Оряхово, Георги Трайков в Бойчиновци 
и Мирослав Христов от Гложене, които имаха 
и най-много деца. Враца се представи както 
обикновено силно в организацията на първен-
ството. Екипът от Красимир Бочев, Марга-
рита и Пламен Стефанови от години вещо 
ръководи тези първенства, на които младите 

научават много и за правилата, и за поведение-
то по време на състезание. 

Мнението ми е, че междуобластните 
прояви не трябва да се подценяват и от-
читат формално. Там е мястото, където 
най-много начинаещи и любители сред мла-
дите шахматисти могат да изпитат удо-
волствие от състезанието. Редовно тре-
ниращите се открояват, а планирането на 
проявата 2 седмици преди държавните пър-
венства дава възможност за предварителна 
преценка на подготовката им. Затова силно 
препоръчвам нашия формат за провеждане 
на тези състезания и в другите региони на 
страната. Който иска да получи повече ин-
формация и да види снимки за атмосферата 
на първенствата, нека посети официалната 
страница на нашият клуб: http://chessvr.hit.bg/  
Там в раздела “новини” има какво да се види. 
С най-добри пожелания за младите шахма-
тисти: Пламен Стефанов – главен съдия на 
първенството.

Междуобластни първенства на 
Северозападна България

мс Пламен Стефанов

години, както и Людмила Крумова и Богданка 
Минчева до 10 години.

Купа „Дряново - 2007” за отборен побе-
дител отново отпътува на миналогодиш-
ния си адрес – ШК „Спартак Плевен 21”. Тя 
беше връчена от г-н Даниел Данков, кмет на 
община Дряново. Той поздрави и връчи меда-
лите, грамотите и скромни парични награди 
на всички призьори. Награди имаше и за най-
малките участници – Лаура Маринова, на 8 г., 

от „Спартак Плевен 21” и Виктор Лазаров, 
на 7 г., от „Дунав” - Русе. Шахматният тур-
нир премина при спортсменско поведение и в 
приятелска обстановка, а всички участници 
и гости останаха доволни. Управителният 
съвет на „Шахматен спортен клуб Дряново” 
благодари за помощта и съдействието на об-
щинската администрация и служителите от 
„Парк хотел Дряново” за нормалното про-
веждане на турнира.
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От началото на годината до месец 
май за 8-ма поредна година в страната се 
провеждат традиционните състезания по 
шахмат под егидата на спортна федерация 
„Спорт в училище”. Шахматът редом с още 
7 други спорта влиза в тъй наречените учи-
лищни спортни игри.

Състезанията по шахмат включват по 
един отбор от училище в двете възрасто-
ви групи: младша – от 5 до 7 клас, и старша, 
от 8 до 10 клас. Всеки отбор е съставен от 
3 момчета и 1 момиче, като всеки отбор 
може да играе и с няколко момичета, но за-
дължително едно от тях трябва да играе 
на 4-та дъска. 

На 16 януари в столичното 101 СОУ 
„Бачо Киро” се срещнаха ученици от 4-ри 
училища. В педагогическата стая настъпи 
оживление от ентусиазирани деца, които 
искаха да защитят честта на училището 
си и да бъдат посрещнати на другия ден 
като герои. Много поклонници на “Каиса” са 
направили своите първи стъпки в очарова-
телната игра, точно в училище. 

Представителите на 54 СОУ „Св. Иван 
Рилски” бяха безапелационни. Победиха и в 
двете възрастови групи и се класираха за 
следващия етап. Прилагам крайните класи-
рания с приноса на всеки и две избрани пар-
тии. 

Младша възраст - 5-7 клас

1. 54 СОУ „Св. Иван Рилски” - 5 т. 
– състав: Линх Ле (2 т.), Ивайло Тасков 
(1т.), Нгуен Шон (1 т.) и Паолина Пет-
рова (1 т.)

2. 141 СОУ Никола Йонков Вапцаров” 
-4,5 т. - Атанас Иванов, Симеон Михай-
лов (2 т.), Мартин Асенов (0,5 т.), Тео-
дора Митова (2 т.)

3. 101 СОУ „Бачо Киро” - 2,5 т. - Борис 
Трифонов (1 т.), Тони Величков, Михаил 
Михайлов (1,5 т.), Виолета Лозанова

Старша възраст - 8-10 клас

1. 54 СОУ „Св. Иван Рилски” – 10 т. 
- състав: Митко Златанов (2 т.), Туан 
Нгуен (3 т.), Даниел Божилов (3 т.), 
Кристина Иванова (2 т.)

2. 153 СОУ „Неофит Рилски”- 7 т. - 
Васил Цеков (2,5 т.), Любослав Колев (1,5 
т.), Мартин Монов (2 т.), Габриела Геор-
гиева (1 т.)

3. 141 СОУ “Никола Йонков Вапцаров” 
- 5.5 т. - Теодора Митова (1,5 т.), Ми-
хаил Найденов, Бенито Димитров (1 т.), 
Ива Кирилова (3 т.)

4. 101 СОУ „Бачо Киро” - 1.5 т. – Луис 
Иванов, Румен Божилов (1,5 т.), Атанас 
Дженев, Мартина Маринова
Линх Ле - Атанас Иванов

1.e4 c5 2.c3 ¤c6 3.d4 cd4 4.cd4 e6 5.¤c3 
¤f6 6.¥g5 ¥b4 7.d5 ed5 8.£d5 ¤d5 9.¥d8 
¤c3 10.¥h4 ¤e4 11.¢e2 ¥e7 12.¥e7 ¢e7 
13.f3 ¤f6 14.¦d1 d5 15.¢e3 ¥e6 16.¥d3 
¤e5 17.¥c2 ¤c4 18.¢d4 ¦ac8 19.¥b3 ¦c7 
20.¤e2 ¤a5 21.¥a4 ¦c4 22.¢d3 ¦a4 0–1

Митко Златанов – Васил Цеков 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤e5 d6 4.¤f3 ¤e4 
5.d3 ¤f6 6.¤c3 ¤c6 7.¥g5 d5 8.¥f6 £f6 
9.¤d5 £b2 10.¤c7 ¢d8 11.¤a8 b5 12.¥e2 
£c3 13.¤d2 ¤b4 14.0–0 ¤c2 15.¦c1 ¥d6 
16.£c2 £e5 17.£c8 ¢e7 18.£b7 ¢e6 
19.¥g4 f5 20.¦fe1 ¢f6 21.¦e5 ¥e5 22.¦c6 
¢g5 23.£e7 ¢f4 24.g3 ¢g4 25.f3 ¢h5 
26.£h4 1–0

Шах в училище
мс Димитър Илиев
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Каркаде Лайка

Риган Шипка Липа

Мента Мечо грозде Мащерка

Жълт Кантарион



19ШАХ в училище

Øахматнa композиция

Световните шампиони по шахмат и 
композицията  (втора част)

Иван Паскалев

ХОСЕ РАУЛ КАПАБЛАНКА
Диаграма №1

Х. Р. Капабланка, 1908 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+r0
9-+p+-zpp+0
9+-zp-+-zp-0
9k+-+-+p+0
9+-+KsN-zp-0
9-+-+-+-+0
9+R+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

Третият световен шампион по шах-
мат е направил следното изказване за шах-
матната композиция: “Любителите често 
ме питат, полезно ли е да се решават задачи? 
Разбира се, решаването на задачи развива фан-
тазията, но изходните позиции в тях почти 
винаги са неестествени... Решаването на етю-
ди според мен е винаги полезна тренировка... 
Решавайки етюди, вие не само упражнявате 
своята фантазия, но и попадате в същите ус-
ловия, които царят и в практическата игра.” 

По време на Московския международен 
турнир през 1936 година задали въпрос на Ка-
пабланка: защо той - такъв виртуоз в ендшпи-
ла,  не съставя етюди? Капабланка отговорил: 
“Когато бях млад, съставих един етюд. Той 
беше изключително труден и никой не можа 
да го реши. Оттогава аз повече не се инте-
ресувах от композиция, тъй като считах, че 
е безполезно да съставям етюди, щом никой 
не може да ги реши.” 

За какво става въпрос? Пред нас е етюдът 
на Капабланка /диаграма №1/, наречен от съв-
ременниците си “безбожно труден”. Решени-
ето е: 
1.¢c4 ¢a5 [1...¢a3 2.¤d1 ¦h2 3.¤c3] 2.¢c5 
¢a6 [2...¢a4 3.¤c4] 3.¢c6 ¢a7 [3...¢a5 

4.¤c2 ¢a4 5.¢b6] 4.¤d5 ¦h2 5.¤c3 f5 
[5...¦c2 6.¦b3 g2 7.¢c7] 6.¦b7 ¢a6 7.¦b6 
¢a5 8.¦b5 ¢a6 9.¦b4 ¢a7 10.¤b5 ¢b8 
11.¤d6 ¢a8 12.¤c4 ¦a2 13.¢c7 ¦a7 14.¢c8 
¦a6 15.¦b8 ¢a7 16.¦b7 ¢a8 17.¤b6 ¦b6 
18.¦b6 ¢a7 19.¦b1 f4 20.¢c7 ¢a6 21.¢c6 
¢a5 22.¢d5 f3 23.¢e4 ¢a4 24.¢e3 и бели-
те печелят.

АЛЕКСАНДЪР АЛЕХИН

„...На мен ми е дълбоко симпатична сама-
та идея на композицията. Бих бил щастлив 
да творя съвсем сам, без необходимостта, 
както това се случва в партията - да съобра-
зявам своя план с плана на противника си, за да 
достигна нещо, представляващо ценност!”

Това са думи на четвъртия свето-
вен шампион по шахмат Александър 
Алехин. Алехин е автор на запомняща се 
триходовка, която е съставил без табло и 
фигури /диаграма № 2/:

Диаграма №2
А. Алехин, 1916 г.

XIIIIIIIIY
9R+K+-+-+0
9+-+-+k+-0
9-+pzpNzpNzp0
9+-+-+-+p0
9-+-zP-wQ-+0
9+-+-+-+-0
9-+l+-+-+0
9vl-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Мат в 3 хода

1. £f5!! 1... ¥:f5 2.¦а7+ ¢:g6 3.¦g7 мат, 
2...¢:е6 3. ¤f4 мат, и 2...¢е8 3.¦е7 мат.

“Аз считам, че шахматът е изкуство, и по-
емам върху себе си всички задължения, които 
той налага на своите привърженици” - пише 
Алехин. Редове, които нямат нужда от ко-
ментар.
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Øахматни куриози

Диаграма № 1 - Самуел Лойд

XIIIIIIIIY
9-+-sN-+R+0
9zpp+-+p+-0
9-+-mK-+p+0
9+-+-+-+-0
9-+pmk-+-+0
9+-+pzp-+p0
9-+-zP-zpL+0
9+Q+-+-vLR0
xiiiiiiiiy

Мат в 1 ход

Има задачи, които, освен с невъобрази-
ма логика и тънка интуиция, се решават 
с неподправено чувство за хумор и весела 
шега. Една от тях е пред нас /диаграма № 
1/. Авторът е Самуел Лойд - име, доста-
тъчна гаранция за нещо нестандартно и 
остроумно. Няма любител на шахматната 
композиция, който да не се е възхищавал 
от неговите творби. Те трябва да се печа-
тат отново и отново, за да могат и други 
да се запознаят с тях. И в този смисъл ще 
останат вечни. Въпреки елементарното 
условие: Мат в 1 ход, задачата може да се 
окаже костелив орех. Мат не се вижда, но 
бързо става ясно, че на дъската има 9 черни 
пешки. Махайки всяка една от тях, белите 
дават мат в 1 ход. Решението е: без п.а7 
- 1. £b6 мат, без п.b7 -1. ¤c6 -мат, без п.c4 
- 1. £b4 мат, без п.d3 1.£е4 мат, без п.е3 
- 1.¥f2 - мат, без п.f2 - 1.¥:еЗ мат, без п.f7 

-1.¤е6 мат, без п.g6 - 1.¦g4 - мат и накрая, 
без п.hЗ – 1.¦h4 мат.

Казват, че Самуел Лойд нямал последо-
ватели, но имал подражатели: В. Шинкман, 
0. Вюрцбург, В. Паули, Т. Доусън...

Диаграма № 2 - Иван Паскалев 

XIIIIIIIIY
9-sNR+-+-+0
9zpp+-+-+-0
9-+-zpp+-+0
9vLp+-+R+-0
9-p-mkp+-+0
9+-+p+-sN-0
9Lzp-mK-zP-+0
9+-+-+Q+-0
xiiiiiiiiy

Мат в 1 ход

Авторът на тези редове също реши да 
се включи в техните редици, макар и със 
скромен принос /диаграма № 2/. Черните 
пешки отново са 9. Според шахматните 
закони, пешките могат да бъдат само 8. 
При снемане последователно на всяка една 
черна пешка белите обявяват мат в 1 ход: 
без п.а7 - 1.¥b6 мат, без п.b2 - 1. £а1 мат, 
бeз п.b4 - 1.¥c3 мат, без п.b5 - 1.¦c4 мат, без 
п.b7 -1.¤c6 мат, без п.d3 - 1.¤е2 мат, без 
п.d6 - 1.¦d8 мат, без п.е4 - 1.£:d3 мат, без 
п.е6 - 1. ¦d5 мат.

Да, девет пешки са много, а осем мал-
ко...

Девет са много, осем са малко
Иван Паскалев

Решения на комбинациите от стр. 23
(1) Gehrmann – Rahnfeld Plauen, 1976
1...¤g3! 2.hg3 ¦f6 3.¦f2 ef2 0–1
(2) Dorfman – 
Romanishin Cienfuegos, 1977 
1...¥f3! 2.¥f3 ¥e5 0–1
(3) Cochrane,J – Staunton London, 1842  
1...¤h3 2.gh3 ¦g4 3.hg4 £h2 0–1
(4) Urusov – Kalinsky 1880 
1.£g5!! fg5 2.¤h6 ¢h8 3.¥b2 1–0

(5) Richardson,C – Delmar New York, 1885 
1.¤f6!! gf6 2.£f8! ¢f8 3.¥h6 ¢g8 4.¦e8 1–0
(6) N.N. – Stoner New York, 1924 
1...¦h2!! 2.¥h2 ¤g3 3.¥g3 £h8 4.¥h2 £h2!! 
5.¢h2 ¦h8 0–1
(7) Torre,C – Samisch Moskow, 1925 
1.¦e6! ¤e6 2.¤f5 ¢g8 3.¤h6 1–0
(8) Opocensky – Hromadka Koshice, 1931 
1.¦d5! cd5 2.¤d3! ed3 3.f4 1–0
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Задачите, които ще видите по-долу, са наре-
чени забавни, но ще се убедите, че намирането 
на решенията на някои от тях ще ви затрудни. 
За да го откриете, ще трябва да призовете на 
помощ фантазията си и да търсите неочакван 
ход... Е, понякога  той не е позволен от правила-
та, но във всички случаи ще стимулира вашето 
нетрадиционно мислене. Запомнете! Понякога 
най-силният ход е неочакваният за партньо-
ра! Особено в цайтнот!

Задача №1
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9L+-+-+-tr0
9mk-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

Белите на ход започват и печелят.
Задача №2

XIIIIIIIIY
9L+-+-+KtR0
9+r+-+-+L0
9-+-+-+R+0
9+-vl-zp-zp-0
9-+P+k+P+0
9+p+-zP-+p0
9-zP-+P+-zP0
9+-+N+N+-0
xiiiiiiiiy

Намерете такъв ход за белите, с който 
те не дават мат

Задача № 3
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+-+-+-0
9pzPp+-+k+0
9zP-zPp+-+-0
9-+-zPp+-+0
9+-+-zP-zp-0
9-+K+PzpP+0
9+R+R+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните започват и правят реми...Неве-
роятно,нали? Играйте ход не по правилата! 
(но шахматен…)

Задача № 4
XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+K+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите започват и дават мат в поло-
вин ход! А тази задача е напълно възможна! 
Спомнете си едно важно правило за извър-
шването на хода.

Задача № 5
XIIIIIIIIY
9-+-+-+LsN0
9+-zp-+R+P0
9-+Pzpk+NtR0
9zp-+p+-zPP0
9p+-zP-+P+0
9zP-mKP+-+-0
9rtr-+-+-+0
9vl-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Задача за деца, които не умеят да 
дават мат....Какъвто и ход да играят 
белите или черните – все дават мат в 
един ход.

Забавни шахматни задачи
мм Коста Ангелов

РЕШЕНИЯ 
№ 1 - 0-0 !
№ 2 - 1.¦c6!
№ 3 – f1 бял офицер
№ 4 - Имало е бяла пешка на h7. бе-

лите са(я) играли на h8, казали са, че про-
извеждат дама. След това отстраняват 
пешката и завършват хода с поставяне-
то на дама. Тоест половината ход е пос-
тавянето на дамата на h8.

№ 5 - всичко е ясно.
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Øахматни лекции

Колко струва царят?
мс Христинка Илиева

Един от най-интересните уроци за начинаещи-
те шахматисти е този за ценността на фигурите, 
от който те научават, че пешката има стойност 
една единица, конят и офицерът – три, топът – 
пет, а дамата – девет. Тук автоматично възниква 
въпросът: а колко единици струва царят? 

Според малките шахматисти царете създават 
на войските си само главоболия, изискват особени 
грижи за тяхната безопасност и почти през цяла-
та партия пасивно наблюдават. Такива царе едва ли 
струват много. Но когато в края на мителшпила 
битката затихва и на бойното поле остават ма-
лобройни сили, царят се превръща в активна фигу-
ра, способна на забележителни бойни подвизи.

Ще разгледаме три примера, с три различни роли 
на царете в тях.

Байич – Соколов,  Югославия,  1971 г.
XIIIIIIIIY
9-+lwq-+k+0
9+-zp-+pzp-0
9p+p+-trr+0
9+-zp-zp-+-0
9-+P+P+P+0
9+-+P+P+-0
9PzP-+Q+N+0
9+-+R+-mKR0
xiiiiiiiiy

Оценката на позицията е ясна: активни черни 
фигури, готови за решаващ удар, липса на координа-
ция между фигурите на белите и отслабени черни 
полета в техния лагер. Последвало: 1...¦f3!! 2.£f3 
¥g4 3.£f1 ¥d1 4.£d1 £d4 5.¢h2 £f2 от двете 
заплахи 6...£g2 мат и 6...¦h6 няма защита.

В началото на следващата партия белият цар, 
подложен на силна атака, е принуден да напусне сво-
ето убежище. Преследван по цялото табло от ар-
мията на черните, той успява да се изплъзне и даже 
сам да поеме командването на решаващата битка.

Стел – Любител,  Калкута  1886 г.
1.e4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.f4 ef4 4.d4 £h4 5.¢e2 d5 
6.ed5 ¥g4 7.¤f3 0-0-0 8.dc6 ¥c5 9.cb7 ¢b8 
10.¤b5 ¤f6 11.c3 The8 12.¢d3 ¥f5 13.¢c4 
¥e6 14.¢c5 a5! Отрязвайки пътя за отстъпле-
ние с намерение на 15.¤h4 ¤e4 16.¢c6 ¥d5 мат. 

15.¤c7! £h5 16.¤e5 ¤d7  17.¢b5 £d1 18.¥f4 
£a1 19.¢a6. Гонитбата свърши и от губеща бе-
лият цар се превръща в печеливша фигура с агре-
сивната заплаха 20.¤с6 мат. 19...¤e5 20.¤e8! f6  
21.de5 f5 22.¥e3 ¦e8 23.¥b5 £h1 24.¥a7 ¢с7 
25.¥c5! ¦d8

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-+0
9+Pmk-+-zpp0
9K+-+l+-+0
9zpLvL-zPp+-0
9-+-+-+-+0
9+-zP-+-+-0
9PzP-+-+PzP0
9+-+-+-+q0
xiiiiiiiiy

26.¢а7! Черните се предават – срещу заплахата 
27.¥b6  мат е безсилна цялата армия на черните.

Ако условно определим, че царят в шахматната 
партия има стойност между две и четири единици, 
то опитайте се да оцените колко струва белият 
цар в първия и втория пример /в началото и в края 
му/, а на черния цар в третия пример безспорно ще 
му присъдите максималната оценка.

Керес – Алехин,  Дрезден,  1936 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-+-+-+-0
9-zp-+-+-+0
9+P+P+k+-0
9-+P+p+-+0
9+-+-mK-zp-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Предвид това, че белият цар има единствени 
ходове ¢е2–е3 заради силните черни проходни 
е4 и g3, можем  да набележим печелившия план 
на черните с главната роля на техния пълководец. 
Царят отива до b7 и след а7–а5 принуждава размяна 
на пешка “а” за пешка “b”. След това се връща до d6 
и разрушава защитената проходна пешка на белите 
след b6–b5. След добре свършената профилактична 
работа най-накрая отива да помага на своите пеш-
ки. Забележителна взаимопомощ!  
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Ðешете комбинациите
(1) Gehrmann – Rahnfeld
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9zppzp-+-zpp0
9-+-zp-+-+0
9wQ-+P+-+n0
9-+-zP-+-+0
9+-zP-zpP+-0
9PzP-+-wqPzP0
9tR-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(2) Dorfman – Romanishin
XIIIIIIIIY
9r+-+-mkntr0
9zppzp-+-vlp0
9-+-zpp+p+0
9+-+-+-+l0
9-+-+P+-wq0
9+-sN-vLP+-0
9PzPP+LzP-zP0
9tR-+Q+R+K0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(3) Cochrane,J – Staunton
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+-zpp0
9p+-vlN+-+0
9+-+p+-sn-0
9-+r+-+-wq0
9zP-+QzP-+P0
9-vL-+-zPP+0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(4) Urusov – Kalinsky
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+-+-+-+p0
9l+-zpNzp-+0
9+-+P+N+-0
9-zp-+P+-+0
9+-+-+-mKP0
9P+-wQ-zP-+0
9+-vL-snq+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Richardson,C – Delmar
XIIIIIIIIY
9rsnl+-+ktr0
9zpp+-+pzpp0
9-vl-+-+-+0
9+-+q+-+-0
9-+-zpN+-+0
9wQ-+-+N+-0
9PzPP+-mKPzP0
9tR-vL-tR-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) N.N. – Stoner
XIIIIIIIIY
9r+-+q+-tr0
9+-zp-mk-zp-0
9p+-+-+p+0
9+p+-sNl+-0
9-zP-+nvL-+0
9zP-+-+-+-0
9-+PsNQvlPzP0
9tR-+R+-+K0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(7) Torre,C – Samisch
XIIIIIIIIY
9-+rsn-tr-+0
9zplwq-vlpmk-0
9-zp-zpp+-zp0
9+-+n+-zpQ0
9-+NzP-+-sN0
9+-zPL+-vL-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Opocensky – Hromadka
XIIIIIIIIY
9-+-+r+-+0
9+-+-+r+p0
9R+p+-zpp+0
9+p+lmk-+-0
9-+-+psNPzP0
9+-zP-mK-+-0
9-+P+-zP-+0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят
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 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТА ШАХМАТНАТА 
Шахи, феята Рокада и нейният вълшебен 
свят Шахмат

Автор: мс Жени Колчакова

Çа най-малките - приказка с продължение

ХV.  Нейно  височество  
Бялата  дама

- Прибли-
жаваме Ней-
но височест-
во - съобщи 
Белият кон, 
приземявайки 
се пред ре-
дица от бели 
пешки /фиг. 33/.

После пъргаво прескочи пешката пред 
себе си /фиг. 34/. Рокада и Шахи го пос-
ледваха и се озоваха очи в очи с очаро-

вателна кра-
савица.

И с к р я -
щи седефени 
обици, платинена гривна и ахатова огър-
лица й придаваха приказен блясък. Нежна-
та коронка върху главата на хубавицата 
напомняше на Шахи нещо. Да, той се до-
сети. Това беше знакът на Бялата дама. 
Това означаваше - те стояха именно 
пред нейно  Височество Бялата дама.

- Моите почитания, уважаема Бяла 
дама - първа поздрави феята и мечето 
разбра, че не се е излъгало.

- Моите почитания, уважаема Рокада 
- отговори дамата и съкрушено добави: 
- Войната вече е обявена. Негово Вели-
чество Белият цар преди малко потегли 
с войските си към Червената роза. Той 
иска да я освободи от черната стража. 
Аз ще го настигна след малко. Забавих се, 
за да изчакам твоя отговор. Но възмож-
но ли е сега да се направи нещо?  Не е ли 
късно?

- Една фея трябва да намери решение 
даже когато това изглежда  невъзможно 
- каза загрижено Рокада. - Ти върви! Аз ще 
се погрижа да избегнем най-лошото.

Нейно Височество се качи на един ма-
лък сребрист хеликоптер.

Махна с ръка за довиждане. Чу се тихо 
бръмчене и Бялата дама се отдалечи от 
мечето и феята по един светъл диаго-
нал.

- Дамите като белополите офицери 
ли се движат? - попита Шахи.

- Дамата е могъща. Тя може да се дви-
жи и като офицер, и като  топ. Всички 
вертикали, хоризонтали и диагонали са 

Фиг.33

Фиг.34

Илюстрация: Иванка Колчакова
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 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
нейни пъти-
ща. Ето на 
тази диагра-
ма /фиг.35/ 
дамата може 
да отиде вър-
ху всяко поле 
от хоризон-
тала, вер-

тикала и диагонала, на който се намира. 
Това е означено със стрелки.

- А ако на пътя и има друга фигура? 
- позаинтересува се мечето.

- Дамата не може да прескача дру-
ги фигури 
при своето 
движение - 
обясни фея-
та. - Ако на 
пътя й стои 
фигура от 
същия цвят, 
тя може да отиде най-много на квад-
ратчето пред нея /фиг.36/. А когато на 
пътя на дамата стои фигура с противо-

положен цвят, 
тогава тя 
може да зас-
тане и на ней-
ното място, 
но само след 
като я вземе 
/фиг.37/.

ХVI. Когато  техни  
величества  царете  
потеглят на път

На шахматната планета ставаше 
нещо ужасно. Белият цар обяви вой-
на на Черния. Справедлива война, но 
... война.  И сега двата царя заедно 
със своите армии вървяха един срещу 

друг. Пешки, коне, офицери и топове 
оставиха своите безгрижни игри и пъ-
тешествия, за да тръгнат  на война за 
своите царе.

Царете бяха много стари. Толкова 
стари, че никой вече не знаеше на кол-
ко години са. Те се придвижваха едва-
едва. И затова бялата и черната войс-
ка бавно-бавно се приближаваха една 
към друга.

Царският живот не беше никак ле-
сен. На Негово величество не беше 
позволено да стъпва върху заплашено 
поле. Върху 
поле, където 
рискува да 
бъде взет от 
някоя фигура. 
Да разгледаме 
тези заграде-
ни квадратче-
та /фиг. 38/. Кой е направил последен 
своя ход - бялата фигура или Черният 
цар? Отговорът е един: белите, защо-
то царят не трябва да стъпва върху 
поле, на което могат да го вземат. 
Ето защо двата царя не застават ни-
кога един до друг.

Техни Величества, царете, могат 
да се преместват във всички посоки, 
но само с по едно поле /фиг. 39/. И те, 
както всички останали,  могат да взе-

Фиг.35

Фиг.36

Фиг.37
Фиг.38

Илюстрация: Иванка Колчакова
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Øахматни анекдоти 

мат само 
чужди фи-
гури.

Т е ж к а 
е царска-
та коро-
на. Грижи, 
грижи, гри-

жи...  Да мислиш за толкова много 
поданници. Да задоволяваш желания-
та на своята почти незаменима дама. 
Ето и тази война. Щеше ли да избух-
не, ако не бяха капризите на Черната 
дама?

Фиг.39

Ñëåäâà�ïðîäúëæåíèå

Най-сигурното оръжие срещу 

самотата

Запитан защо в тази напреднала 
възраст е започнал да играе корес-
пондентен шах, 72-годишният авст-
рийски шахматист Курт Каливода дал 
следното обяснение: “Преди години 
прочетох в една книга, че на света 
няма по-самотни хора от тези, които 
никога не получават писма. Тази вярна 
мисъл ме доведе до решението нико-
га да не попадам в подобна ситуация и 
затова започнах да играя кореспонден-
тен шах. Сега непрекъснато получа-
вам писма от всички страни на света 
и това е най-сигурното оръжие срещу 
самотата.” 

Далечният противник
Унгарският кореспондентен шахма-

тист Моностори летувал в курорт с 
минерални бани. Когато се къпел, той 
поставял шаха си до басейна и от вре-
ме на време, плувайки, отивал до шах-
матното табло и правел ходове, анали-
зирайки кореспондентна партия, която 
играел в момента.

Един от къпещите се в басейна забе-

лязал това, приближил се до Моностори 
и го попитал:

- Не ви ли е скучно да играете сам?
Моностори го изгледал недоволно и 

промърморил, че не играе сам, а с пар-
тньор.

- Но къде е партньорът ви? - учудил 
се любопитният летовник.

- В Аржентина - отговорил Монос-
тори.

Като чул това, летовникът поглед-
нал уплашено и веднага се отдалечил от 
странния шахматист, когото сметнал 
за луд.

Çа най-малките - приказка с продължение
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